
 

Теми курсових робіт  

з навчальної дисципліни 

«Народознавство» 
 

1. Виховання дошкільників на основі цінностей українського народу. 

2. Ознайомлення дітей 6-го року життя з рідним містом 

3. Ознайомлення старших дошкільників з Києвом 

4. Використання творів усної народної творчості під час організації процесів 

життєдіяльності дошкільників  

5. Розвиток у дітей образного мовлення в процесі ознайомлення з прислів’ями та 

приказками 

6. Навчання дітей придумувати загадки 

7. Навчання дітей укладати казки 

8. Використання засобів народної педагогіки у всебічному розвитку особистості 

дошкільника  

9. Знайомство дошкільників зі своїм родоводом 

10. Педагогічні умови та шляхи виховання любові до рідного краю 

11. Українська народна іграшка як засіб навчання розповіданню у процесі розвитку 

монологічного мовлення 

12. Українська народна казка як засіб громадянського виховання дошкільників  

13. Формування екологічних знань у старших дошкільників засобами українського 

народного фольклору. 

14.  Етнопедагогічні засади виховання в українській родині 

15. Дитячий фольклор як складова частина етнопедагогіки 

16. Традиції і обряди нашого краю (свого міста, села), ознайомлення з ними дітей 

17. Знання регіонального компоненту в ознайомленні дітей з історією рідного краю 

18. Роль прислів’їв і приказок в етичному вихованні дітей дошкільного віку 

19.  Методика ознайомлення з промислами і ремеслами України (свого краю) 

20. Методика ознайомлення з державними та національними символами України 

21. Методика роботи із загадками у різних вікових групах 

22. Народні пісні у роботі з дітьми дошкільного віку 

23. Ознайомлення з національним мистецтвом  

24. Старовинні предмети побуту і вжитку 

 

 

 

 

 



Теми курсових робіт  

з навчальної дисципліни 

«Анатомія і фізіологія і гігієна дитини», «Основи природознавства» 

 

1. Використання казки в екологічному вихованні дітей дошкільного віку. 

2. Екологічне виховання дітей у сюжетно-дидактичних іграх.  

3. Педагогічні умови формування у дітей екологічної культури. 

4. Природоохоронна робота в ДНЗ по збереженню та відновленню рослин і тварин 

які зникають. 

5. Використання інноваційних технологій у формуванні навичок здорового 

способу життя і екологічної свідомості дошкільників. 

6. Специфіка роботи з валеологічного виховання з дітьми різних вікових груп 

7. Використання  розваг валеологічного змісту, як засобу фіксації знань дітей 

дошкільного віку про здоров’я людини. 

8. Форми наступності у роботі ДНЗ і школи  з питань валеологічного виховання. 

9. Роль сім'ї в адаптації дитини раннього віку до умов ДНЗ 

10. Формування уявлень про здоровий спосіб життя у дітей старшого дошкільного 

віку 

11. Формування системи знань дошкільника про здоров'я  

12. Засоби ознайомлення дошкільників з рослинами, занесеними  до Червоної книги 

України 

13. Засоби ознайомлення дошкільників з тваринами занесеними до Червоної книги 

України 

14. Засоби ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з лікарськими рослинами 

15. Виховання культурно-гігієнічних навичок та передумов трудової діяльності у 

дітей раннього та молодшого дошкільного віку 

16. Педагогічні умови та шляхи реалізації гендерного виховання старших 

дошкільників 

17. Сучасний погляд на статеве виховання дошкільників 

18. Дидактичні ігри як засіб розвитку екологічного виховання дітей дошкільного 

віку 

19. Просвітницька робота з батьками щодо охорони здоровя та безпеки 

життєдіяльності дітей дошкільного віку. 

20. Використання природних умов в процесі виконання завдань фізвиховання 

дошкільників. 

 

 


